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Humoristiske opplevelser fra legelivet publiseres
anonymt, men sendes inn med navn og adresse. Rett
til å redigere historiene forbeholdes. 

Adresse: HumorRedaktøren, Tidsskrift for Den
norske lægeforening, Postboks 1152 Sentrum, 0107
Oslo. Telefaks 23 01 52 90. E-post: stein.tyrdal@ 
ulleval.no 

Fra tid til annen er innsendere i tvil om his-
torien skal sendes til språkspalten eller til hu-
morspalten. Vi lar tvilen komme innsende-
ren til gode:

Norsk på norsk
I forbindelse med at jeg hadde en student ut-
plassert i praksis, fikk jeg tilsendt et (nytt)
skilt til å sette opp på legesenteret: «Denne
legepraksis er tilsluttet Universitetet i Oslo
og har av den grunn undervisningsplikt. Det
kan derfor hende at det er en MEDISINSK
STUDENT  til stede under konsultasjonen.»
Jeg lurer på hva som kvalifiserer for å være
«medisinsk student». Trekker man parallel-
ler til andre fag, må man undres over om man
blir en økonomisk student, en psykologisk
student eller en filosofisk student? Jeg for-
talte pasientene at jeg hadde en medisinstu-
dent til stede. 
– Allmennpraktiker 

Redaksjonen forstår forvirringen og konsta-
terer at språket er viktig for humoropplevel-
sen. Andre ganger er det som står så uforståe-
lig at det er vanskelig å se humoren, selv om
det absurde også kan stimulere til latter. Li-
kevel er det ikke humor i alt som er absurd. 

Trykkfeil
I nr. 17/2001 Ukens Pettersen skjedde det en
beklagelig forbytting av tekst og bilde. Ra-
diologisvaret ble derfor meningsløst. Vi be-
klager feilen. Rett tekst var og skal fortsatt
være: Ve albueregion: Det foreligger en spi-
ralfraktur med et stort trekantet intermediær-
fragment i distale humerusdiafyse. Frakturen
starter ca. 15 cm over leddspalten og slutter
ca. 5 cm over leddspalten. Der er ca. en knok-
kelbreddes dislokasjon av distale fragment i
forhold til resterende del av humerusskaftet.

Hensikten med Ukens Pettersen er å frem-
heve Pettersens glimrende og humørfylte
tegninger. Radiologenes røntgensvar er tatt
med for å sette tegningene inn i den rette sam-
menheng. Humoren har aldri hatt noe med
teksten å gjøre, men ligger i sin helhet i in-
kongruensen som fremkommer ved bruk av
strektegninger i stedet for tekst i rubrikken
Klinisk problemstilling. Røntgensvarene er
alltid adekvate og faglig korrekte slik de skal

være. Det ble derfor absurd når det ble be-
skrevet et brudd i calcaneus når det var re-
kvirert et bilde av ve. o.arm/albue. Rekvisi-
sjonene har alltid vært entydige, slik at rett
bilde er tatt av rett kroppsdel.

Redaksjonen mottar fra tid til annen noen
mindre entydig utfylte papirer og vi under-
streker at det ikke er trykkfeildjevelen i Tids-
skriftet som denne gangen har vært på ferde. 

Tid er penger
Jeg fikk nettopp en epikrise fra en kollega.
Den begynner med: Diagnose: Cat od pseu-
dof os
– Ortoped

Vi er enige med innsenderen i at dette muli-
gens er mer tragisk enn morsomt. Kan noen
løse diagnosegåten, er redaksjonen takk-
nemlig. Ha en oppklart aften!
– Stein Tyrdal, HumorRedaktør

leger på tverslegerpåtverslegerpåtverslegerpåtv

Minnerik 50-årsdag
« – Er det tilrådelig å alkodebutere i sin mors
50-årsdag?

– Det var vel egentlig ingen debut. Men
jeg var ikke helt forberedt på miksen av ho-
møopatmedisiner, sprit og hostesaften Co-
sylan – som viste seg å være tilsatt morfin.
– Lei opplevelse?

– Jeg regner med det.»
Jan Werner Danielsen, artist, til Sande-

fjord Blad

Valgflesk som får bestått
«– Det blir gratis Viagra til alle som har lyst
og behov for det når Rettferdighetspartiet
kommer til makten, erklærer partiets leder
Ove Andre Johansen.»

Aftenposten

Forandret diagnose
«Margit Sandemo ble behandlet for sinns-
sykdom i ungdommen, men legen konklu-
derte med at hun ikke var syk, men synsk –
og at det var noe hun måtte lære seg å leve
med.»

NTB

Noe for de ikke fullt så syke?
« – De sykeste pasientene bør få slippe å få
salgsbudskap i fleisen, mener direktør Hauge
i Annonsørforeningen.»

Adresseavisen, om innføring av reklame
ved Regionsykehuset i Trondheim

Nynorskbrukere mest fruktbare
«Et intervju Dag og Tid nylig hadde med før-
steamanuensis Håvard Teigen, Høgskolen i
Lillehammer, har vakt en viss oppsikt, helt
inn i leserbrevspaltene i Aftenposten. I høst
vil Teigen i en antologi presentere noen funn.
Funnene går ut på at det fødes flere barn i ny-
norske utkantkommuner enn i tilsvarende
bokmålskommuner…

Noen tror at Norge blir muslimsk på grunn
av fødselsraten. Muligheten for at Norge blir
helt nynorsk av samme grunn, har vært
mindre påaktet. Til nå».

Hugin og Munin, Vårt Land

Ja til salt, nei til svidd brød
«Med tre små sønner, er faren for å få alle
mulige slags sykdommer inn i huset alltid til
stede. Solveig kjenner halsen sin, og har våp-
nene klare ved den minste antydning til
vondt. Operasangerinnen har naturligvis en
million vidunderkurer mot halsbetennelse,
og så spiser hun – selvsagt – IFA. De salte
pastillene oppkalt etter operasanger Ivar F.
Andresen.

– Pastillene er gode. Og saltet er faktisk
bra for sangstemmen. Svidd brød, derimot,
vil jeg ikke anbefale».

Solveig Kringlebotn til A-pressen
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